Odpady v obci Louka
Několik let jsou v naší obci barevné kontejnery k ukládání tříděného domovního
odpadu. U hřbitova jsou také kontejnery, které můžeme využít pro uložení rozměrnějších či
objemnějších domovních odpadů. Pokud doma vyprodukujeme větší množství netříděného
odpadu, lze si prostě koupit další popelnici, vždyť za odvoz domovního odpadu zaplatíme
stejně.
Když se ale projdete po okolí naší obce, uvidíte na mnoha místech velké množství
domovního odpadu, stavební suti a zahradního odpadu. Prostě černé skládky.
Odpadky, které leží v příkopech u silnic snad můžeme svádět na nezodpovědné řidiče.
Ale ty, které leží všude za našimi humny, jsme si tam naházeli, nanosili a navozili sami.
Proto vám přinášíme několik drobných rad, jak nejlépe naložit s odpady:
Papír – (noviny, časopisy, sáčky, obaly) patří do modrého kontejneru; nepatří sem
celofán, mikroten, ani obaly od nápojů Tetrapak, obaly znečištěné od olejů a postřiků,
potahované obaly od potravin a obaly znečištěné od potravin.
Sklo – (nevratné lahve, střepy) do zeleného kontejneru, nemusíme se ohlížet, zda je
sklo barevné nebo čiré. Nepatří sem ale zářivky a žárovky, zrcadla, drátěné sklo a autosklo.
Plasty – veškerý odpad z umělé hmoty (lahve, sáčky, obaly, polystyren…) můžeme
ukládat do žlutého kontejneru. Nepatří sem guma, linoleum a obaly znečištěné od potravin.
Konzervy – nejlepší je uložit je do kontejneru na železo na parkovišti u hřbitova.
Stará televize, počítač, rádio, prostě veškerá elektronika, kabely a podobné do
kontejnerů rozhodně nepatří. Do obce dojíždí firma, která provádí sběr tohoto nebezpečného
odpadu. Můžeme jim přivézt také staré pneumatiky, láhve od oleje, postřiků, zbytky barev,
ředidel, chemikálií a obaly od nich. Za odložení elektrospotřebiče může obecní úřad uložit
pokutu až 20 000,- Kč.
Zbytky po bourání – v malém množství můžeme uložit do popelnic nebo do
kontejneru u hřbitova. Ve velkém množství musíme objednat kontejner na odvoz odpadu.
Není možné tento odpad ukládat na polních cestách v okolí a zasypávat jimi nerovnosti. To
zákon o odpadech pokládá ze nelegální ukládání odpadu a trestá značnými pokutami!
Rostlinné zbytky (listí, posekaná tráva, staré květiny, větve z prořezaných stromů a
další zahradní odpad) musíme likvidovat na pozemku kde vznikly, protože dnes není možné
jej v naší obci třídit. Kontejnery u hřbitova k tomu nejsou určeny, může se na ně ukládat jen
odpad ze hřbitova. Komise a zastupitelstvo se snaží tuto situaci řešit, momentálně však
musíme tento odpad likvidovat každý sám. Nejjednodušší je zakoupit nebo zbudovat
kompostér, na který můžeme všechen odpad uložit, navíc získáme kvalitní hnojivo na
zahradu. Větve můžeme likvidovat spálením na pozemku, kde vyrostly, nesmí se ale odnášet
a pálit jinde a při pálení musí být suché, abychom neznečišťovali ovzduší. Bohužel jsme často
svědky toho, jak někteří lidé (a jistě bychom každý mohli někoho jmenovat) spalují odpad
včetně listí a trávy (a kdoví čeho ještě), který není proschlý a silně kouří. Tím poškozují
životní prostředí a způsobují velmi nepříjemný zápach. Takovéto jednání je protizákonné a
bude při opakování postihováno podle obecní vyhlášky.

Ukládání odpadů v okolí obce, do míst, kde nám připadá, že to nebude vidět, že to
nikoho nezajímá, svádí k pomyšlení, že se vlastně nic neděje. Není to vůbec pravda.
Nejviditelnější je to, že odpadky jsou prostě na pohled hnusné, smrdí. A plasty, kovy,
pneumatiky budou hnusné ještě pěkně dlouho. Mnohem horší je, že z odpadů se uvolňují
různé chemické látky, které jsou škodlivé pro zdraví člověka. Nebo jejich účinky neznáme, a
to je možná ještě horší. V případě, že se odpad recykluje, žádné látky rozkladem nevznikají.
Pokud je odpad uložen na skládce, je neustále kontrolován. Když jsou odpadky pohozené
volně v krajině, látky z nich pronikají do spodních vod a otravují vodu ve studních, v potoce,
otravují také půdu, na které pěstujeme zeleninu a ovoce. Mnoho lidí má tendenci odpadem
zasypávat různé járky, ve kterých dříve tekla voda. Právě z těchto míst proniká dešťová voda
do spodních vod velmi snadno.
Tím, že budeme odpady ukládat na místech k tomu určeným a likvidovat je správným
způsobem zlepšíme přímo životní prostředí v obci, ale hlavně snížíme množství
nebezpečných látek, se kterými se budeme denně dostávat do kontaktu my, naše děti a
vnoučata.
Na závěr několik kontaktů na firmy, které vám odvoz odpadu zajistí:
Megawaste Hodonín
Partyzánská 34, 695 04 HODONÍN tel/fax: 518 352 028, 603 531 419
EKOR
Havlíčkova 181, 697 01 Kyjov tel.: 518 611 688, 518 611 689
Tespra Hodonín
Velkomoravská 91, 695 01 Hodonín tel.: 518 397 111

